
Piatok 24. novembra 2017 

Piesne: ES č. 264, 288 

Text: Žid 13, 17 – 21 

„Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, 

ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo 

na úžitok...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Poslušnosť je jedna z vecí, ktorú Pán Boh očakáva od svojich detí. Po prvé sa má poslušnosť 

kresťana prejavovať priamo vo vzťahu k Pánu Bohu a Jeho slovu, a po druhé sa má táto 

poslušnosť k Pánu Bohu prejavovať aj v poslušnosti k rodičom a k tým, ktorí nás duchovne 

vedú. To potvrdzuje aj Dr. Martin Luther vo výklade 4. Božieho prikázania: „Máme sa Pána 

Boha báť a Ho milovať, aby sme svojich rodičov a predstavených nepotupovali a nehnevali, 

ale aby sme ich ctili, im slúžili, ich poslúchali, milovali a veľmi si ich vážili.“ Toto prikázanie 

sa vzťahuje okrem rodičov aj na predstavených, ktorých máme tiež poslúchať. Avšak musíme 

si povedať, že sa ľahko poslúchajú len takí vodcovia a predstavení, ktorí sú poslušní Pánu 

Bohu. Tieto zamyslenia píšeme my, evanjelickí duchovní. Byť duchovným vodcom nie je 

vždy ľahké. Diabol útočí práve na tých, ktorí majú byť vzorom pre ostatných a majú na nich 

vplyv. A preto prosím: Modlite sa za nás, duchovných, ktorí vám slúžime. A nech aj nám Pán 

Boh dáva silu modliť sa za vás, ktorým slúžime. Potom my budeme robiť svoju službu s 

radosťou a bez vzdychov a vy budete s radosťou poslúchať tých, ktorí vás duchovne vedú. 

Krásne to vystihuje jeden príbeh. Istý farár, ktorý práve vzdychal nad tým, že ho cirkevníci 

neposlúchajú, išiel okolo dlaždiča, ktorý robil nový chodník. Farár sa pri ňom zastavil a 

hovorí mu: „Vás aspoň tie kamene poslúchajú a ostanú presne tak, ako ich uložíte, ale mňa v 

tom cirkevnom zbore už nechcú poslúchať.“ Dlaždič, sklonený nad svojou robotou, zdvihne 

hlavu a povie farárovi: „A tiež svoju službu robíte na kolenách ako ja?“ Napokon najväčším 

príkladom vodcovstva i poslušnosti je Pán Ježiš Kristus, ktorý bol svojmu Otcovi poslušný, a 

to až do smrti na kríži (F 2, 8). Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý nebeský Otče, daj, nech sme Ti poslušní, a to vo všetkých oblastiach, pretože Ty si nás 

stvoril a aj sa o nás staráš. Ďakujeme Ti za Tvojho milého Syna Pána Ježiša Krista, ktorý je 

pre nás nevyčerpateľným príkladom poslušnosti a pokory, ale aj vodcom, ktorého nasledovať 

je príjemné a lahodné. Amen. 
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